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Sammanfattning 

Flygindustrin fortsätter kontinuerligt att växa, med nyare och effektivare flygplan skapar flygbolagen 
en konkurrenskraft flygbolag emellan samtidigt som de säkrar deras egna framtid med vinster och 
besparingar i respektives ekonomi. Syftet med denna rapport är att bedöma potentialen för rörliga 
winglets på framtidens kortdistansflygplan. Kan detta koncept skära ner på flygbolagens ekonomi? 
Med oljeprisets historiska utveckling går det att fastställa att olika händelser runtom i världen kan 
påverka utveckling antingen negativt eller positivt. Genom konceptet rörliga winglets kan flygbolag 
förebygga de negativa konsekvenserna av oljeprisutvecklingen och i bästa fall öka de positiva 
konsekvenserna. 
För att bedöma potentialen fokuseras arbetet på följande två frågeställningar: 

1. Kan anpassningsbara winglets leda till en förbättring? 
2. Hur ser de mekaniska- och aerodynamiska krafterna ut på wingletsen vid förbättring? 

 
Angreppsättet av frågeställningarna har gått till på sådant vis att krafterna som verkar på wingletsen 
har gjorts om till vektorer. Genom att vektorer användes för att undersöka frågeställningarna blev 
det lättare att illustrera samt matematiskt beräkna effekterna vid olika kantvinklar och anfallsvinklar. 
Resultatet visade att det finns en förbättringsmöjlighet på dagens winglets. Dock finns det mycket 
kvar att göra gällande andra aspekter som också berör potentialen. 
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Abstract 

The aviation industry is continually growing, with new and more effective airplanes airlines can 
create a competitiveness between different airlines and at the same time ensure the future of the 
company in terms of profit and savings in their economy.  
The goal of this work is to judge the potential of actuating winglets on future short-haul airplanes. 
Could this concept cut down the expenses in airliners economy?  
Historically speaking there is no doubt that events all over the world can have either a positive or 
negative impact on the development of the crude oil prices. But with the concept of actuating 
winglets, airlines could reduce the negative consequences followed by the development in the crude 
oil prices and in a best-case scenario maximize the positive consequences.  
To judge the potential, this work will focus on two main questions: 

1. Could actuating winglets lead to an improvement? 
2. What are the mechanical- and aerodynamical forces on the winglets upon improvement? 

 
The approach on these questions has been to convert the forces acting on the winglets into vectors. 
By using vectors, it has been easier to both illustrate and mathematically calculate the effects at 
different cant angles and angle of attacks.  
The results indicated that today’s winglets can be improved. Though the result show that an 
improvement can be done there is still much to be done in other aspects, aspects that also 
determine the potential for actuating winglets. 
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Nomenklatur 

MTOW – Maximum Take-Off Weight 
AOA, 𝛼𝑊 – Angle of Attack på winglet 
e – Oswalds effektivitetstal 
𝜌 – Luftens densitet 
𝜌ℎ – Luftens densitet på angiven höjd 
𝑞∞ℎ

– Dynamiska trycket på angiven höjd 

𝐶𝐿𝑊 – Lyftkraftskoefficienten på winglet 

𝐶𝐷𝑊  – Motståndskoefficient på winglet 

𝐶𝐷𝑖𝑊
 – Koefficient för det inducerande motståndet på winglet 

𝐶𝐷0 – Motståndskoefficient vid noll lyftkraft 

𝐷𝑊 – Totala motståndet på winglet 
𝐹𝐷 – Kraften av motståndet  
𝐿𝑊 – Lyftkraft på winglet 
𝐿𝑊ℎ

 – Lyftkraften på winglet på angiven höjd 

𝐿𝑊𝑧
 – Lyftkraften på winglet i z-led 

𝐿𝑊

𝐷
 – Förhållandet mellan lyftkraft och motstånd 

𝑉 – Hastighet 
SW – Winglet area 
𝑏𝑊 – Vingbredd på winglet 
𝑀𝐴𝐶𝑊 – Aerodynamiska medelkordan på winglet 
ARW – Winglet relationstal 
𝑀𝑂 – Momentkraft 
𝐹 – Kraft 
𝑑 – Avståndet från momentpunkten 
CAD – Computer-aided Design   
CFD – Computer Fluid Dynamics 
EASA – European Aviation Safety Agency 
FAA – Federal Aviation Administration 
NASA – National Aeronautics and Space Administration 
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Inledning 

Sedan det första flygplanet flög fram till dagens flygplan har flygindustrin utvecklats och expanderats 
exponentiellt på alla olika håll. Ett exempel på detta är flygmaterialets utveckling, i början bestod 
flygmaterialet av typiska vardagliga material som ett skynke och idag består det av kompositmaterial 
som kräver noggranna och långa processer. Ett bättre exempel är dock flygplansaerodynamiken. Med 
åren har flygplanen gjort framsteg, de har blivit mer effektivare och mer bekväma gällande 
prestanda, flygegenskaper, elektronik, interiör och framförallt teknik. Med den tillväxt som sker i 
flygindustrin väntas flygbolag göra större vinster, något som endast är möjligt om flygbolagen hänger 
med i teknikens utveckling.  
Genom att vara i framkanten i teknikens utveckling kan man säkra ett blomstrande och lyckat 
flygbolag. Under det senaste decenniet har ett relativt nytt koncept tagit fart inom flygindustrin, ett 
koncept som minskar det inducerande motståndet och som därmed sänker bränslekostnaderna. 
Detta koncept är winglets. Dock är den stora frågan, går det att förbättra dagens winglets ytterligare? 
 
Rapporten är strukturerad på följande sätt: 
Kap 1: Inledning 
Kap 2: Bakgrund 
Kap 3: Tidigare arbeten 
Kap 4: Etik och Samhälleliga aspekter 
Kap 5: Metod 
Kap 6: Arbetsprocessen 
Kap 7: Resultat 
Kap 8: Diskussion 
Kap 9: Slutsatser 
Kap 10: Framtida arbeten 

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att bedöma potentialen av rörliga winglets för framtidens 
kortdistansflygplan utifrån de aerodynamiska- och mekaniska krafterna på wingletsen under take-off 
och climb.  
Kan rörliga winglets leda till en förbättring av dagens winglets? 
Rapporten är skriven för att ge en baskunskap inom området och är sedan tänkt att kunna användas 
som ett underlag vid fortsatta studier, antingen inom samma område men med en mer utförlig 
studie eller ett annat delområde som berör potentialen. 
Arbetet görs som ett examinerade moment inom flygingenjörsprogrammet på MDH, Västerås. Med 
tre års utbildning inom programmet kunna planera, följa upp och skriva en självständig vetenskaplig 
avhandling. 

1.2 Problemformulering 
Råoljan som idag används för att framställa Jet A1 fortsätter kontinuerligt att minska i kvantitet. Det 
kommer så småningom leda till en prisökning på världsmarknaden som direkt påverkar flygbolagen. 
Mycket tid och pengar läggs ner på forskning med syfte att ta fram nyare och effektivare motorer. 
Detta kan åstadkommas genom diverse metoder och tekniker som sänker kostnaden för 
flygplansoperatörerna.  
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En av teknikerna som används för att spara bränsle och därmed sänka kostnaderna är winglets. Med 
denna teknik kan man reducera det inducerande motståndet vilket resulterar i en mindre 
bränsleförbrukning.  
En annan faktor att ta hänsyn till är att dagens winglets är en ”fast” konstruktion, dvs att de enbart är 
anpassad till majoriteten av den tid som ett flygplan befinner sig i (cruise). Problemet är att 
bränsleförbrukningen är som högst under Take-off och climb. Under take-off står det inducerande 
motståndet för cirka 80–90% av det totala motståndet på ett typiskt transportflygplan, en siffra som 
annars ligger kring 40% under cruise. [1]  

Med rörliga winglets finns därför en möjlighet att optimera flygplanens winglets till de olika faserna 
som ett flygplan befinner sig i. Syftet med detta arbete är därmed att undersöka och svara på 
följande frågeställningar gällande de två faserna, take-off och climb. 

1. Kan anpassningsbara winglets leda till en förbättring? 
2. Hur ser de mekaniska- och aerodynamiska krafterna ut på wingletsen vid förbättring? 

 
På grund av komplexiteten i de ständigt varierande faktorer som påverkar flygplanet under flygning, 

kommer arbetet att utgå från en teoretisk ”kontrollerad” miljö som har ett specifikt flygförhållande. 

Syftet är sedan att bedöma potentialen utifrån de beräkningar som görs.  

1.3 Avgränsning 
På grund av den omfattning som involverar winglets, har det varit nödvändigt att avgränsa arbetet. 
Dels för att hålla rapporten i fokus mot målen men även för att hålla arbetet under tillräcklig 
belastning för att hinna med den satta tidsplanen.  
Detta arbete kommer endast att förhålla sig teoretiskt. 
 

1.3.1 Flygplan: 
Rapporten kommer att avgränsas till framtidens kortdistansflygplan. Den kommer inte fokusera kring 
hur arbetet kan appliceras på nuvarande flygplan. Dock kommer data från aktuellt flygplan (Boeing 
737) att användas för att kunna utgöra en bas för framtida kortdistansflygplan. 
Winglet-profilen som beräkningarna utgår ifrån grundas på vingprofilen Boeing 737 outboard airfoil 

(737d-il) [2] då det är tänkt att wingletsprofilen är baserad på vingens ytterprofil. Se figur 1. 

 

 
Figur 1: Yttre vingprofil på Boeing 737. 

 
 

1.3.2 System: 
Arbetet kommer inte gå in på vilken typ av kraftkälla som krävs för systemet, vilka krav som ställs på 
kraftkällan (enligt regelverk som bl.a. EASA, CS25) och hur kraftkällan förser systemet med kraft. 
 

1.3.3 Winglets: 
Winglets förekommer idag i olika former och storlekar, vardera med olika för- och nackdelar som 
”väger” olika stort hos operatörerna. Ett par parametrar som utgör grunden till dessa fördelar 
respektive nackdelar är deras svepvinkel, tvist, vingprofil, design och positionering.  
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Vid beräkningarna så kommer ”huvudvingen” inte tas i åtanke. Beräkningar grundar sig endast på 
wingletsen. 
Eftersom parametrarna ändras från vinganordning till vinganordning så kommer arbetet hålla sig till 
grunden för att få en bättre generell kunskap. Vad som menas med grunden är att de enbart är en 
vinganordning utan svepvinkel och tvist, alltså rektangulär. 
 

1.3.4 Flygförhållande: 
Rapporten kommer enbart titta på ett take-off och climb under ett bestämt flygförhållande. Detta 
förhållandet nämns senare i rapporten och kan ses i figur 15. 

1.4 Förväntat resultat: 
Kunna fastställa om rörliga winglets är ett möjligt medel för att skära ner på flygbolagens ekonomi. 
Med analysering av winglets, hur de fungerar och vad konsekvenserna blir vid eventuell förbättring 
kunna ge ett svar och motivera hur potentialen ser ut. Det resultat som arbetet förutspås ge är att 
förse mig själv och andra som läser avhandlingen en baskunskap kring ämnet. Något som eventuellt 
kan komma väl till pass i framtiden med tanke på Boeings patent på rörliga winglets. 
2010 publicerades ett patent (US 7744038 B2) på “Controllable winglets” av Boeing. [3] 
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Bakgrund 

2.1 Aerodynamikens krafter 
En typisk flygplanstyp av flygplanstillverkaren Boeing, B737, har en maximal startvikt (MTOW) på 
44000-85000kg beroende på vilken variant av flygplanstypen man tittar på. [4] Något som väger så 
mycket kan vara svårt att föreställa sig kunna flyga. Grunden till dess förmåga att flyga har med Issac 
Newtons rörelselagar att göra. Vingarna på ett flygplan har en s.k. anfallsvinkel (AOA) vilket medför 
att den omgivande luften som träffar flygplanets vingar dirigeras om (Se figur 2). 
 

 
Figur 2: Krafter & parametrar relaterad en vinges prestanda. 

2.1.1 Lyftkraft: Newtons tredje lag säger ”För varje kraft finns en motkraft”. Krafterna behöver inte 
alltid vara lika stora men krafterna kommer alltid i par. Lyftkraften är ett exempel på detta. När ett 
flygplan befinner sig i luften dirigeras luften nedåt. Detta kan ses som att vingen påverkar luften med 
en kraft i och med att luften trycks ned. Motkraften blir därav att luften trycker tillbaka på vingen. 
Det är exakt det som händer. Den motkraft som luften trycker på vingen kallas lyftkraft. I samband 
med detta bildas ett högre tryck på vingarnas undersida gentemot översidan. När lyftkraften blivit så 
pass stor att den är större en flygplanets tyngdkraft så lyfter flygplanet från marken. 
 

2.1.2 Motstånd: Likt tidigare exempel kan vi beskriva motståndet med Newtons tredje lag. Vi har ett 
motstånd när ett flygplan befinner sig i rörelse. Kraften som verkar på luften är flygplanets 
framdrivning. Flygplanet trycker undan luften när vi flyger och därmed leder det till en motkraft vilket 
är luften som trycker tillbaka flygplanet. Denna motkraft definieras som motstånd. 
Med motstånd menar man det totala motståndet som flygplanet utsätts för. Motståndet kan man 
dela upp i 2 olika huvuddelar, inducerat motstånd och parasitmotstånd vari interferensmotstånd, 
formmotstånd och ytfriktionsmotstånd ingår. Se figur 3. 
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Figur 3: Huvuddelarna av det totala motståndet som funktion av hastighet. 

 

• Inducerat motstånd: Är ett motstånd som bildas när exempelvis luften kring en 
flygplansvinge dirigeras om. När ett flygplan befinner sig i rörelse så finns det ett högre tryck 
på vingens undersida och ett lägre tryck på vingens översida. Detta leder till att det högre 
trycket på vingens undersida kommer röra sig längsmed vingen ut mot spetsen där den ”går 
över” vingspetsen och in på vingens översida. Detta bildar en virvelström som är associerad 
med det inducerade motståndet. Se figur 4. 

 
                 Figur 4: Inducerat motstånd. 

 

• Interferensmotstånd: Är ett motstånd mellan två objekt som har olika aerodynamiska 
kroppar där hastigheten på strömning runtom objekten är olika. Ett exempel på detta är 
flygplansvingen och flygplanskroppen. Luftströmningen över vingen har högre hastighet än 
luftströmningen över flygplanskroppen. Det resulterar i att man får turbulent luftströmning 
när den snabba luftströmmen kommer i kontakt med den långsammare luftströmmen.  
Detta kan motverkas med s.k. fairing. 
 

• Formmotstånd: Är ett motstånd som orsakas av ett objekt. Beroende på dess form ser 
motståndet olika ut. Från ett logiskt tankesätt kan man generellt säga att en större area på 
objektet medför ett större motstånd.  
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En bra förklaring som de flesta kan relatera till är bilindustrin. Vilket fordon är bäst anpassad 
utifrån ett aerodynamiskt perspektiv; En traditionell bil eller en lastbil. 
Instinktivt anser vi bilen som mer aerodynamisk. Detta är korrekt och har med formen av 
fordonen att göra. Om man tänker sig en vanlig bil och en vanlig lastbil och jämför bakpartiet 
mellan dessa fordon så avslutas bilens bakparti gradvis (generellt) medans lastbilens bakparti 
avslutas abrupt (generellt). I och med det abrupta avslutet störs luftens strömning vilket 
skapar s.k. vak (”virvelvindar”). Se figur 5. 

 
                 Figur 5: Formmotstånd. 

 

• Ytfriktionsmotstånd: Är ett motstånd som orsakas av ytan av ett objekt. Om man förstorar en 
flygplansvinge med ett förstoringsglas blir det lättare att se imperfektioner som ytan har. 
Dessa imperfektioner fångar upp luften vilket skapar ett motstånd (Se figur 6). Dessutom har 
ett flygplan tusentals nitar på kroppen. Vid flygning skapar nitarna ytterligare störning på 
luftströmningen runtom flygplanet. Strömningen närmast flygplanskroppen vid gränsskiktet 
blir långsammare relativt luftströmningen längre bort från gränsskiktet på grund av friktionen 
från nitarna.  

 
                 Figur 6: Ytfriktionsmotstånd. 

2.2 Anfallsvinkel 
AOA, α, är en benämning inom flygbranschen vilket syftar på vinkeln mellan vingens korda och 
luftens angreppspunkt på vingen. För att klargöra vad en korda är, på en vinge har man en ”linje” 
som sträcker sig från en vinges s.k. leading edge (framkant) till dess trailing edge (bakkant). Denna 
linje kallas för vingens korda och det är vinkeln mellan den linjen och luften man pratar om när man 
pratar om anfallsvinkeln. Se figur 2. 

2.3 Winglets 
Konceptet kring winglets fanns redan på slutet av 1800-talet men introducerades först till 
flygbranschen 1970 av en amerikansk flygingenjör vid namn Dr. Richard Whitcomb. Orsaken till detta 
var det drastiska stigande råoljepriset (Se figur 7), i och med detta prövade NASA Whitcomb´s 
forskning vilket bevisades spara bränsle som Whitcomb förutspått.  
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Som resultat av det drastiskt ökande oljepriset har flygbolag och flygplanstillverkare sedan 1970 tittat 
på olika sätt att effektivisera deras flygplan. En av de mer vanliga teknikerna som vi kan se i dag är 
winglets. De fungerar på så sätt att de reducerar det inducerande motståndet. Utöver winglets finns 
andra anordningar som exempelvis wingtip anordningar. Dock är syftet detsamma, att reducera det 
inducerande motståndet.  
 

 
Figur 7: Råoljeprisets utveckling. 

 
I dagsläget har de flesta kortdistansflygplanen inga winglets. Det beror dels på den vikt som winglets 
medför, något som i vissa fall inte är kostnadseffektivt för operatörerna. Den standard som Boeing 
ger erbjuder på sina 737:or är exempelvis blended winglets. Vikten av dessa winglets beror på dess 
modell men väger omkring 100-236kg. [5] Sedan krävs även modifieringar på flygplanen, antingen vid 
produktion eller vid senare tillfälle. Det är modifikationer i form av förstärkning av vingbalken.  
Detta krävs för att bland annat motverka s.k. flutter (vingfladder), dynamiska påfrestningen och 
vikten av wingletsen. Det i sig bidrar till en viktökning på totalt 68-82kg beroende på 
omständigheterna då modifikationerna görs. [6] I en systemmodifikation likt denna ingår även annat 
som exempelvis material, delar, mjukvara, tekniska dokument etc. och beräknas kosta 1 060 000 
USD. [7] 

 
En annan orsak är att flygplanen inte befinner sig en längre tid på marschhöjd. De beräknade siffor 
som man erhåller genom vingspetsanordningen blended winglets är enligt Boeing 4–5% procent i 
bränslebesparing. [8] Denna typ av winglet är av fast konstruktion vilket betyder att dom är fixt på 
vingen och enbart anpassade för flygningen i helhetssyn. Det betyder att flygplanen måste upp till en 
viss höjd med de specifika förhållandena för att uppnå den procentuella bränslebesparingen.  
Enligt ”Winglets – A Triumph of Marketing over Reality” är den mer realistiska siffran på 
bränslebesparingen 0.5% för kortdistansflygplan. [9] 

I flygindustrin flyger kortdistansflygplan fler s.k. flight cycles per dag gentemot långdistansflygplan, i 
och med detta kommer arbetet fokuseras på rörliga winglets på framtidens kortdistansflygplan under 
take-off och climb. Med detta alternativ kan flygbolagen eventuellt spara en stor summa pengar 
genom att flygplanens winglets alltid är optimerade för förhållandet under dessa faser. Resultatet av 
detta arbete strävar därmed efter att avgöra potentialen av rörlig winglets i framtidens 
kortdistansflygplan. 
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Som tidigare nämnt, på grund av arbetets fokus på framtiden kortdistansplan så kommer data från 
aktuella flygplan att användas (B737). Flygplanstyperna av denna klass använder idag winglets av 
typen ”Blended winglet”. Denna typ av winglet kommer därför att användas som bas gällande 
dimensionerna. 

2.4 Rörliga winglets 
Konceptet kring rörliga winglets är relativt nytt inom flygindustrin. I dagsläget finns inte rörliga 
winglets på något passagerarflygplan men det är något som är under utveckling och kan komma att 
tas i bruk i framtiden. Dock finns det varianter kring konceptet på marina militärflygplan. Syftet med 
detta är främst för besparing av utrymme på exempelvis ett hangarfartyg. Inom den civila 
flygindustrin är det istället mer trovärdigt att det kommer vara för bränslebesparingen som man kan 
göra. Även andra fördelar fås med detta koncept och det är som tidigare nämnt 
utrymmesbesparingen. 
Så vad är rörliga winglets? Rörliga winglet är precis som de traditionella wingletsen som man kan se 
på dagens flygplan. Den enda skillnaden är att man kan reglera dess kantvinkel. Antingen har man en 
hög kantvinkel eller så har man en låg kantvinkel. Se figur 8. 
 

 
Figur 8: Definitionen av "kantvinkel" (Cant-angle). 

 
Med rörliga winglets finns därför en möjlighet att göra ytterligare bränslebesparingar under varje 
enskild flygning. Genom att ställa in flygplanets winglets efter den fas som flygplanet befinner sig i 
kommer flygplanet alltid att ha en optimal flygprestanda gällande de aerodynamiska krafterna. 
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Tidigare arbeten 

3.1.1 “Design of Parametric Winglets and Wing tip devices: A 
Conceptual Design Approach” 
Detta arbete [10] är en rapport på ”masternivå” som utfördes på Linköpings Universitet. Rajendran, S. 
(2012) visar på en trend där det inducerande motståndet minskar med ökad hastighet. Med 
hastigheten från 60m/s till 250m/s så har det inducerande motståndet minskat med 20% vilket 
betyder att det inducerande motståndet är som högst vid take-off. Se figur 9.   

 
Figur 9: Inducerat motstånd som funktion av hastighet. 

 
Metoden har gått till på följande sätt att datorprogrammet CATIA V5 R18 (Computer Aided 
Threedimensionall Interactive Application) har använts för att ta fram olika winglets- och 
vingspetssanordningar för olika flygplanstyper. Anordningarna har sedan modellerats efter de 
parametrar associerad med de olika typerna. 
Rapporten är välskriven och välformulerad relativt dess syfte. Beskrivningarna för de olika 
anordningar är tillräckligt grundliga för förståelsen och mängden information hålls samtidigt 
kortfattad.  
Arbetet nämner även motståndskoefficienten vid olika höjder men går inte in djupare på det vilket är 
oturligt eftersom höjden är en stor bidragande faktor när det kommer till de aerodynamiska 
krafterna. 
Här finns det en möjlighet att fortsätta och bredda kunskapen i området. Rapporten, ”Design of 
Parametric Winglets and Wing tip devices: A Conceptual Design Approach” visar det inducerande 
motståndet i förhållande till hastighet, något intressant skulle vara totala motståndet i förhållande till 
höjden. Det är detta kommer denna rapport att titta närmare på. 
 
Den stora skillnaden är att rapporterna är oberoende av varandra i form av utförandet och resultatet 
men samtidigt kompletterar de varandra i två separata rapporter inom ett och samma område. 
Arbetet utgår dessutom från flygplanstypen A320 (Airbus) tillskillnad från denna rapport som utgår 
från flygplanstypen B737 (Boeing). Med de två olika flygplanstillverkarna Airbus och Boeing så 
medför det att både flygplansdesignen och wingletsen ser olika ut. Arbetet av Rajendran, S tittar på 
ett antal diverse winglets, dock får man inte glömma att designen av flygplansvingen reglerar typen 
av winglet som passar ett specifikt flygplan. Därmed kan det vara svårt att bedöma lämpligheten av 
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en specifik winglet på andra flygplan. Denna rapport kommer att fokusera kring Boeings koncept, 
”blended winglets” eftersom arbetet utgår från flygplanstypen B737.  
I och med det så erhålls en bredare kunskap och den sammanlagda kunskapen förs vidare på en 
bredare ”front”. 

3.1.2 “Aerodynamic analysis of variable cant angle winglets for 
improved aircraft performance” 
Detta arbete [11] tittar närmare kring lyftkraftskoefficienten 𝐶𝐿, motståndskoefficienten 𝐶𝐷 och 
förhållandet mellan lyftkraften och motståndet, L/D vid olika vinklar, 0°, 30°, 45° och 60° på 
wingletsen. Se figur 10. 

 
Figur 10: Olika kantvinklar på winglets. 

 
Rapporten kommer bland annat fram till att en vinkel på 45° ger bäst L/D, detta vid en AOA på 12°.  
Metoden för arbetet gick till genom att en CFD simulation gjordes för att sedan skapa prototyper 
med de olika vinklarna och testa prototyperna i en vindtunnel. Ett förslag på hur arbetet skulle kunna 
förbättras skulle vara att redovisa lyftkraften och motståndet för de aerodynamiska krafterna som 
uppstår, speciellt hur höjden påverkar krafterna.   
Detta skulle ge läsaren en bättre överblick över sammanhanget eftersom lyftkraftskoefficienten 𝐶𝐿, 
motståndskoefficienten 𝐶𝐷 används för att beräkna lyftkraften och motståndet. Genom att redovisa 
lyftkraften och motståndet får värdet på 𝐶𝐿 och 𝐶𝐷 en större betydelse då man kan se vad 
följdeffekterna skulle bli om värdet ändras. Just i detta fall redovisas inte lyftkraften eller motståndet 
vilket gör att 𝐶𝐿 och  𝐶𝐷 endast är ”siffror” och det blir svårt att tyda värdenas betydelse. 𝐶𝐿 och  𝐶𝐷 
förmedlar inte vad effekterna blir när deras värde ändras och hur de förhåller sig till helhetssynen.  
En ”nackdel” som begränsar potentialen av arbetet är användandet av vindtunnel. Nackdel i detta 
sammanhang är att resultatet endast kan mätas vid en specifik höjd och att hastigheten är relativt låg 
(35m/s) gentemot en ”verklig” flygplanshastighet.  
Viktiga faktorer som berör lyftkraften och motståndet är höjden (densiteten), hastigheten och AOA, 
något som kan vara väldigt svårt att mäta i en ”mindre” vindtunnel. 
 
Det som skiljer "Aerodynamic analysis of variable cant angle winglets for improved aircraft 
performance" ifrån denna rapport är att fokuset för denna rapport ligger på trenden av hur de 
aerodynamiska och mekaniska krafterna på wingletsen påverkas under take-off och climb. Dock 
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kommer resultatet i denna rapport enbart grunda sig på beräkningar, något som blir en nackdel för 
rapporten då en ”större” vindtunnel inte kan användas för en eventuell verifiering av resultatet. 

3.1.3 “The application of variable cant angle winglets for morphing 
aircraft control” 
Detta arbete [12] tittar på hur man eventuellt kan styra ett flygplan med hjälp av konceptet morhping.  
Konceptet ”morhping” är i princip samma sak som området som denna avhandling behandlar (rörliga 
winglets). Det handlar om att man helt enkelt förändrar formen av ett objekt, exempelvis ett 
flygplan, under flygning beroende på de förutsättningar som råder. Inom den civila flygindustrin är 
landstället på flygplan ett exempel på detta. Genom att fälla ut/in landstället förändras flygplanets 
form. Konceptet morhping är dock något som enbart brukar användas vid större och mer betydligare 
förändringar. 
Metoden som har använts har varit att skapa en vingmodell med EPP Foam. Vingen har ingen tvist 
och är av trapetsform med 30° leading edge sweep, aspect respektive taper ratio på 4.6 och 0.56. Ett 
av stegen i utförandet gjordes genom att sätta upp modellen i en vindtunnel där man med hjälp av 
lastceller kunde få fram värden baserade på modellen. Se figur 11. 

 
Figur 11: Vingmodellen i vindtunnel-experimentet. 

 
Vid experimentet användes en hastighet av 10m/s. Det andra steget var att de använde sig av en 
numerisk metod kallad ”vortex lattice”. Metoden använder CFD (Computer Fluid Dynamics) och är 
ett verktyg som bland annat används när man designar flygplan.  
Resultatet som de kommer fram till är att flygplanets tyngdpunkt förflyttas fram 7% av innervingens 
korda (root chord) när wingletsen på ena sidan är ±90° och horisontell på andra sidan.  Dessutom 
kommer de fram till att anpassningsbara winglet kan hjälpa till med styrningen men till en viss grad. 
De fastställer dock att anpassningsbara winglets inte kan ersätta de konventionella styrningarna på 
en och samma gång om pilot skulle begära det. 
 
Det som skiljer “The application of variable cant angle winglets for morphing aircraft control” från 
denna rapport är att denna rapport inte utför en numerisk simulering eller några ”fysiska” 
experiment utan förhåller sig enbart teoretiskt till målet. Det finns både för- och nackdelar med 
detta.  
Fördelen är att man kan titta på större hastigheter som flygplan opererar kring tillskillnad från den 
hastighet (10m/s) som används i vindtunneln. 
Nackdelen är dock att arbetet förlitar sig enbart på teoretiska beräkningar, utan någon ”fysisk” 
bevisning så att säga. 
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3.1.4 “Aerodynamic Aspects in the Development of Morphing Winglet 
for a Regional Aircraft” 
Detta arbete [13] tittar närmare på möjligheterna av rörliga winglets genom att identifiera en winglet 
konfiguration som resulterar i ett optimalt motstånd och optimalt böjningsmoment. Det görs genom 
en aerodynamisk analys med fokus på ”toe-angle” (skränkningsvinkel) och ”cant-angle” (kantvinkel). 
Se figur 12.  

 
Figur 12: Toe-angle och Cant-angle. 

 
Först görs en litteraturstudie kring vad som tidigare gjorts, sedan används CFD (Computer Fluid 
Dynamics) programmet CATIA V5 och andra CFD program som Bombardier använder internt. 
Specifikationerna för denna modell har erhållits via Bombardier Aerospace vilket gör att de hålls 
sekretessbelagda. 
Rapporten kommer bland annat fram till att flygplan med en hög kantvinkel har optimal L/D vid take-
off och att motståndet under cruise kan minskas upp till 1%. Observera att resultaten som arbetet 
kommer fram till är begränsat till den specifika flygplanstypen som arbetet utgått från, ett 
forskningsflygplan från Bombardier. Dock menar arbetet att trenden som visas kan anses godtagbar 
för dagens flygplansdesigner. 
 
Arbetet “Aerodynamic Aspects in the Development of Morphing Winglet for a Regional Aircraft" är 
väldigt likt det arbete som denna rapport undersöker. Denna rapport kommer bland annat att 
analysera de aerodynamiska krafterna genom olika kantvinklar och anfallsvinkel för wingletsen. 
Skillnaden är att denna rapport kommer att fokusering på hur krafterna påverkas under faserna take-
off och climb. Med andra ord hur höjden påverkar krafterna. 
 

3.2 Summering 
Förutom att winglets ger ett flygplan ett ”ansiktslyft” som resulterar i ett mer tilltalande flygplan så 
är konceptet både beprövat och bevisat att dess funktionalitet stämmer överens både i teorin och i 
praktiken. Det intressanta är hur winglets som är så små (jämfört med flygplanet) kan resultera i 
sådan stor besparing i flygbolagens ekonomi.  
Med en ekonomisk- och miljöstyrd flygindustri som vi har idag kommer winglets säkerligen att 
fortsätta utvecklas för att skära ner på bränslekostnader. Med nya koncept, design och tvistar är det 
bara en tidsfråga innan nästa stora genombrott kommer.  
Dessa fyra exempel på tidigare arbeten benämns enbart för att påvisa att området är ett s.k. ”state 
of practice”. För att hålla en röd tråd till det arbete som denna avhandling fokuserar på hålls de 
tidigare arbeten därför kort. Vill man veta mer kan man läsa de fullständiga rapporterna på egen 
hand. 
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Etiska och Samhälleliga aspekter 

4.1 Etiska aspekter: 
Informationskällan till detta arbete har varit artiklar och rapporter från diverse källor som bland 
annat vetenskapliga databaser och journaler. Ingen intervju har genomförts vilket innebär att arbete 
inte behöver ta hänsyn till några etiska aspekter som exempelvis anonymitet av en individ.  
All information som nämns i rapporten är inte heller sekretessbelagd, de källorna som använts finns 
tillgängliga för allmänheten. Detta betyder att rapporten är fri från forskningsetiska frågor. 

4.2 Samhälleliga aspekter: 
Dessa aspekter är exempelvis bullret och utsläppen från flyget.  
I dagsläget finns det inga tvivel om att flyget bidrar till buller och utsläpp som påverkar miljön, frågan 
är hur förhåller sig detta arbete till dessa omstridda frågor. 
 

4.2.1 Buller: 
I kort kan man säga att buller är ett resultat av turbulent luft. Eftersom vi vet att luften är en fluid så 
betyder det att det skapas turbulent luft när exempelvis ett flygplan befinner sig i rörelse.  
Ett sätt att minska den turbulenta luften som bildas är winglets. Som tidigare benämnt reduceras det 
inducerade motståndet vilket kan ses i figur 4. 
Genom att wingletsen alltid är optimerad (det vill säga rörliga winglets) så kan man hålla den 
turbulenta luften så liten som möjligt. Detta underlättar för både människor och djur som påverkas 
av flygets buller, något som inte resulterar i nackdelar för samhället.  
 

4.2.2 Utsläpp: 
Sedan flygindustrins framfart har flygplanen alltid haft utsläpp, dock har utsläppen minskat drastiskt 
sedan 1900-talet. Det är på grund av teknikens utveckling och förståelsen av motorer som har lett till 
effektivare flygplansmotorer, men även de effektivaste motorerna släpper fortfarande ut utsläpp. De 
utsläpp från dagens flygplan består främst av CO2, H2O och NOx. Se figur 13. 
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Figur 13: Utsläpp från olika flygplanstyper. 

 
Med winglets har man ytterligare kunnat begränsa utsläppen från flygplanen. I och med att flygplan 
utrustade med winglets har ett mindre totalmotstånd så medför det att man inte längre behöver 
”pressa” motorerna lika hårt. Genom att dra ner på ”gasen” så minskar bränsleförbrukningen som i 
sin tur resulterar i att mindre bränsle förbränns och mindre utsläpp produceras och släpps ut i 
atmosfären. Med rörliga winglets kan man därför reducera utsläppen ytterligare om wingletsen alltid 
är optimerad under flygfaserna. En artikel, “Conceptual adaptive wing-tip design for pollution 
reductions” publicerad i Journal of Intelligent Material Systems and Structures tittade närmare på just 
det här och kom fram till att en flygning på 4000kg bränsle visade en besparing på drygt 12.600kg 
CO2. [14] 
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Metod 

Metoden har grundat sig på inläsning i ämnet och insamling av information från vetenskapliga 
artiklar, databaser, boklitteratur, tidigare exjobb inom samma område och kontakt med företag (se 
figur 14). Detta gjordes för att få en djupare blick kring hela processen, hur winglets fungerar och hur 
de ser ut. Genom att ta del av denna information och mer därtill har det blivit möjligt att formulera, 
förklara och redovisa arbetet så en person som inte är insatt i ämnet får ett hum kring varför det är 
som det är och vad betydelsen av detta arbete är. 
 

 
Figur 14: Arbetsprocessen. 

 
Eftersom konceptet som arbetet behandlar inte finns i dagsläget så medföljer en viss 
informationsbrist gällande litteraturstudien. För att kunna stärka arbetets innehåll och resultat har 
huvudkällorna (litteraturstudien) därför kompletterats med andra informationskällor som exempelvis 
artiklar, tidskrifter och egen kunskap från flygingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola.  
Huvudkällorna kommer främst från databasen IEEE Xplore. Orsaken till varför just denna databas har 
använts är dess relevans till flygingenjörsprogrammet.  
Databasen är till för ingenjörsvetenskap vilket gör det till en passande källa i det perspektiv att 
arbetet väntas examinera en blivande ingenjör utifrån ingenjörsvetenskap inom flygteknik. Med 
detta sagt och med databasens fokus på ingenjörsvetenskap så kan man fastställa att artiklarna som 
blivit publicerade är granskade och uppfyller både krav och finess för att bli publicerad på en 
ingenjörsvetenskaplig databas. Källan är därmed väldigt passande såväl som trovärdig, en av 
anledningarna till varför databasen använts primärt för de studier som gjorts angående winglets och 
deras effekter.  
De andra kompletterande artiklarna som användes, de som inte är klassificerad som ”vetenskapliga 
artiklar” men som ändå kan anses tillförlitliga är bland annat artiklar från flygplanstillverkaren Boeing 
och ARC (Aerospace Research Central).  
Utöver artiklar har även en boklitteratursökning gjorts för att inte gå miste om eventuell information 
relaterad arbetet. Boklitteratursökningen gjordes på biblioteket på Mälardalens högskola, både med 
och utan bibliotekariernas hjälp.  
 
I takt med den inhämtade informationen gjordes beräkningar på wingletsen för att undersöka 
potentialen av rörliga winglets. Beräkningarna gjordes enligt traditionella beräkningar för 
aerodynamiska krafter och mekaniska krafter. Dessa beräkningar plottades sedan som grafer i 
datorprogrammet Maple.  
Maple är en programvara som används brett för att bland annat lösa både symboliska och numeriska 
matematiska problem. Maple användes med orsaken till den befintliga kunskapen om programmet 
samt dess funktion att plotta grafer utifrån de beräkningarna. Vid eventuella problem erbjuder även 
programmet en mängd olika verktyg som kan utnyttjas. 
När det va klart analyserades och utvärderades resultatet med hjälp av kunskap som tagits del av 
från flygingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola. Faktorer och problem som berör potentialen 
av rörliga winglets reflekterades sedan för att komma fram till en slutsats.  
 
I och med den bristande kunskapen kring CAD och liknande program (CFD) har det inte varit aktuellt 
för detta arbete att använda dessa verktyg. I och med detta har det därför inte varit möjligt att 
undersöka potentialen med CAD ”Computer-Aided Design” eller CFD ”Computer Fluid Dynamics”. 
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Arbetet har därför vänt sig till egna beräkningar för att svara på arbetets frågeställningar och i 
slutändan bedöma potentialen av rörliga winglets på framtidens kortdistansflygplan.  
Med kunskap från tidigare kurser inom flygingenjörsprogrammet, kurser som Mekanik I och 
Aerodynamik och flygmekanik har det varit mer aktuellt att angripa frågeställningarna på detta sätt. 
Arbetet gjordes med en avgränsning till framtidens flygplan.  
 
Under arbetets gång har tidsplanen följts och handledarträffar har stämts av vid behov. Efter varje 
”tidsperiod” specificerat i tidsplanen var utförd bokades det av efter en kontroll. Det resulterade i en 
bra och samlad framförhållning i projekts gång. Se bilaga 1. 
I slutet av arbetet kontrollerades allt en extra gång (stavfel, grammatik och information). Samt 
granskades arbete både av kunniga och okunniga inom flygområdet. 

5.1 Källkritik 
Den information som anges i rapporten kommer ursprungligen från kunskap som fåtts genom 
flygingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola. På grund av rapportens specifika djup kring 
winglets så har det varit nödvändigt att komplettera med andra informationskällor. Dels för att få en 
djupare förståelse kring ämnet och orsaken till de effekter som winglets bidrar mer.  
Den slutliga informationen som ges i rapporten har därmed olika källor men som har komplimenterat 
varandra och komprimerats för att få en lättare översikt vilket resulterade i en mer lättförståelig 
baskunskap i området. 
Som tidigare nämnt har databaser, litteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten 
använts som källor. Med all information som finns tillgängligt idag kan man lätt få inkorrekt 
information, speciellt över nätet. Informationen över nätet är i de flesta fall korrekt men eftersom 
saker och ting forskas, beprövas och utvecklas så är det lätt att information blir utdaterad.  
För att undvika detta har jag därför valt att ta del av så mycket information som möjligt för att sedan 
se om andra informationskällor ger samma information. Detta minskar sannolikheten för att 
inkorrekt information sprids vidare genom detta arbete.  
Även kontakt med individer inom flygbranschen har gjorts för att dubbelkolla antaganden som görs i 
rapporten.  
Med dessa förbyggande åtgärder får rapporten en högre trovärdighet i och med den källkritik som 
tagits del utav under arbetets gång och dubbelkollen av antaganden som görs i rapporten. 
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Arbetsprocessen 

6.1 Ekvationer 
De ekvationer som användes för att komma fram till resultatet är följande: 
 
 

𝐴𝑅𝑊 =
𝑏𝑊

𝑀𝐴𝐶𝑊
 (1) 

 

𝑆𝑊 =
𝑏𝑊
2

𝐴𝑅𝑊
 (2) 

 
𝐶𝐿𝑊(𝛼𝑊) = 0.11(𝛼𝑊 + 1) (3) 

 
𝛼𝑊 = sin−1(cos𝜃 ∙  sin𝛼) (4) 

 
𝐿𝑊 = 𝑞∞ℎ

∙  𝑆𝑊  ∙ 𝐶𝐿𝑊   (5) 
 

𝐿𝑊 =
𝜌ℎ ∙ 𝑉

2

2
∙ 𝑆𝑊  ∙ 0.11(𝛼𝑊 + 1) (6) 

 

𝐿𝑊𝑧
= 𝐿𝑊 ∙

cos 𝜃 ∙ cos 𝛼

√𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼
 (7) 

 

𝐶𝐷𝑊 = 𝐶𝐷0 +
𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊
 (8) 

 

𝐶𝐷𝑖𝑤 =
𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊
 (9) 

 
𝐷𝑊 = 𝑞∞ℎ

∙ 𝑆𝑊 ∙ 𝐶𝐷𝑊  (10) 
 

𝐷𝑊 =
𝜌ℎ ∙ 𝑉

2

2
∙ 𝑆𝑊 ∙ (𝐶𝐷0 +

𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊
) (11) 

 
𝐶𝐿𝑊
𝐶𝐷𝑊

=
𝐶𝐿𝑊(𝛼𝑊)

𝐶𝐷0 +
𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊

 (12)
 

 

𝑀𝑂 = 𝐹 ∙
𝑏

2
 (13) 

 
𝐹 = (�̅�𝑊 ∙ �̂�𝑊) = 𝐿𝑊𝑛

(14) 
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𝑀𝑂 =
𝑏

2
∙ 𝐿𝑊 ∙ √(sin 𝜃)2 + (cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2  (15) 

 
För fullständig härledning till ekvationerna, se bilaga 2. 

6.2 Teknisk beskrivning 
För att kunna göra en bedömning på potentialen av rörliga winglets för framtidens 
kortdistansflygplan har arbetet först och främst fokuserat insamling av information. När 
informationen tagits del av och en bättre översikt erhållits, gjordes en komprimerad 
sammanfattning. Denna kan ses i bilaga 2. 
 
Angreppsättet som detta arbete har förhållit sig till har gått till på följande sätt. 

1. För att kunna göra en bedömning av potentialen så behövdes ett flygförhållande som 
arbetet skulle utgå ifrån. Detta flygförhållande är grunden för denna rapport.  
Det valda förhållandet har använts för alla beräkningar med syftet att visa på trenden vid 
olika vinklar på wingletsen vid fyra separata höjder. Se figur 15. 
Följande tabell redovisar det förhållande som arbetet har förhållit sig till: 

Ekvation 1 → 15

Anfallsvinkel, 10°

Hastighet, V 180 m/s

Oswalds effektivitetstal, e 0,9

Winglets sidförhållande,

Winglet area, 1.39 m2

Höjden, h

Densitet, ρ

Nollmotståndskoefficient,                                     0.0185

𝛼𝑊

𝐴𝑅𝑊

𝑆𝑊

𝐶𝐷0

5

3

9.0926  10−1      

12.25  10−1      

6.6011  10−1      

4.6706  10−1      

0  
3000  
6000  
9000  

 
                                   Figur 15: Det bestämda flygförhållandet. 

 
Notering: Nollmotståndskoefficienten, 𝐶𝐷0 baseras på ”Genetic Algorithm Results for the 

Boeing 737 Wing Engine Geometry” [15]. Ytterligare rapporter visar likande siffor som 0.016 
för B737-800 [16] och 0.014–0.020 för subsonic jet. [17] 

De värden på hastigheten, Oswalds effektivitetstal och nollmotståndet är siffror som är 
antagna för flygplanstypen B737. Dessa värden anses även vara godtagbara enligt Thomas 
Björkgren1. 
 
Anfallsvinkeln, 𝛼𝑊 är satt som 10° med orsak att wingletsprofilen är baserad på 

                                                           
1 Thomas Björkgren, Senior Structure Engineer på Scandinavian Airlines (SAS). 
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den profil som flygplanstypen 737 har längst ut på sin vinge och vars profil har sin största 
lyftkraftskoefficient vid 𝛼 = 10°. [2] 

 
Värdet på både 𝐴𝑅𝑊 och 𝑆𝑊 har beräknats enligt ekvationerna (1) och (2). 

 

𝐴𝑅𝑊 =
𝑏𝑊

𝑀𝐴𝐶𝑊
 

 

= 
1.524 [18]

0.9144[19]
  

 

𝑆𝑊 =
𝑏𝑊
2

𝐴𝑅𝑊
 

 

= 
1.5242

5

3

 

 
Densiteten, ρ för de olika höjderna kommer ifrån McCormick, Barnes Warnock, 1926-. [20]. Se 
bilaga 4. 
 

2. En närmare titt längst ut på flygplansvingen samt winglets gjordes för att förstå vektorerna 
bättre. Genom att titta på vektorerna kunde förhållandet mellan anfallsvinkeln på 
wingletsen och vingen bestämmas. Vektorer användes för att undersöka frågeställningarna 
då det blir lättare att illustrera samt matematiskt beräkna konsekvenserna vid olika 
kantvinklar och anfallsvinklar. Se bilaga 2: sida 41–44.  

 
3. Hypotetiskt sätt bör anfallsvinkeln på wingletsen vara densamma som vingen vid en 

kantvinkel på 0°. Samt ingen anfallsvinkel på wingletsen vid en kantvinkel på 90°.  
För att se om detta stämmer gjordes en kontroll. Se bilaga 2: sida 44–45. 

 
4. Nästa steg var att beräkna de aerodynamiska krafterna. Eftersom lyftkraftskoefficienten 

krävs för att beräkna lyftkraften var det därför mest logiskt att först beräkna 
lyftkraftskoefficienten. Eftersom arbetet förutsätter att wingletsprofilen är baserad på 
yttervingens profil på en 737, kunde lyftkraftskoefficienten bestämmas med hjälp av 
ekvation (3). Se bilaga 2: sida 45. 
När lyftkraftskoefficienten var klar kunde lyftkraften beräknas med hjälp av ekvationerna (2) 
 (6).  
Kvar att beräkna var motståndskoefficienten och totala motståndet. Eftersom 
motståndskoefficienten krävs för att beräkna motståndet beräknades 
motståndskoefficienten först. Detta gjordes med hjälp av ekvation (8). Därefter kunde det 
totala motståndet beräknas med ekvationerna (10)  (11). 

 
5. Med lyftkraften och totala motståndet kända som en funktion av kantvinkeln, 𝜃, kunde ”lift-

to-drag” beräknas och för att få kunskap om vid vilken kantvinkel som wingletsen är 
effektivast. Detta gjordes med hjälp av ekvation (12). Som kontroll beräknades ”lift-to-drag” 
även med hjälp av de aerodynamiska koefficienterna med samma resultat som följd. 
Beräkningarna gjordes primärt för anfallsvinkeln 𝛼𝑊  =  10°. Beräkningar för andra 
anfallsvinklar gjordes och visade att den effektivaste kantvinkel är beroende av 𝛼𝑊. 
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6. Med en lyftkraft genererad av wingletsen fås ett mekaniskt kraftmoment runt 
intersektionen mellan vinge och winglets. Med ökande lyftkraft fås ett ökat mekaniskt 
moment enligt ekvation (13). 
På grund av att wingletsen har både en anfallsvinkel och en kantvinkel så är det relativt 
komplicerat att från lyftkraften räkna ut den momentskapande kraften F. Kraften F är 
lyftkraftens komponent längs wingletytans normal. För att härleda F beräknades först 
normalvektorn och lyftkraftsvektorn ut. Därefter erhölls F som skalärprodukten av dessa 
vektorer enligt ekvation (14). Se bilaga 12. 
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Resultat  

Fokus för detta arbete har varit de aerodynamiska och mekaniska krafterna vid 𝛼𝑊  =  10°. För att 
visa på eventuell förbättring kommer dock resultatet av L/D att jämföras med andra värden på AOA 
som 𝛼𝑊  =  5° och 𝛼𝑊  =  3° under samma flygförhållanden. 
Eftersom resultaten av 𝛼𝑊  = 5° och 𝛼𝑊  =  3°  inte är primärt fokus för detta arbete så kommer 
ekvationerna och resultatet inte redovisas. Dock för den som är intresserad finns fullständiga 
beräkningar redovisade, se appendix A och B. 

7.1 Aerodynamiska krafterna: 
För att resultatet tydligt ska framgå kring trenden av lyftkraften och motståndet vid olika winglets 
vinklar på olika höjder så ligger respektive funktion i samma graf. 

 
Ekvation 1: Lyftkraftskoefficienten. 
De ekvationer som användes för att beräkna lyftkraftskoefficienten (för Boeing 737 outboard airfoil 
b737d-il) är:  
 

𝐶𝐿𝑊(𝛼𝑊) = 0.11(𝛼𝑊 + 1) (3) 
 

𝛼𝑊 = sin−1(cos𝜃 ∙  sin𝛼) (4) 
Notering: 
𝛼𝑊 är anfallsvinkeln för winglets. 
𝛼 är anfallsvinkeln för huvudvingen. 

𝜃 är kantvinkeln.  

 
Figur 16: Lyftkraftskoefficienten som funktion av 𝜃. 
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För beräkning med insatt värde, se bilaga 5. 

 
 
Ekvation 2: Lyftkraft. 
Den ekvation som används för att räkna ut lyftkraften är:  
 

𝐿𝑊 = 𝑞∞ℎ
∙  𝑆𝑊  ∙ 𝐶𝐿𝑊   (5) 
 

= 
 

𝐿𝑊 =
𝜌ℎ ∙ 𝑉

2

2
∙ 𝑆𝑊  ∙ 0.11(𝛼𝑊 + 1) (6) 

 
Ur (6) får man sedan ut den vertikala lyftkraften på wingletsen:  
 

𝐿𝑊𝑧
= 𝐿𝑊 ∙

cos 𝜃 ∙ cos 𝛼

√𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼
 (7) 

 
 
För att få en både lättare och bättre överblick har en graf gjorts genom att plotta 
beräkningarna i datorprogrammet Maple:  
 

 
Figur 17: Lyftkraften som funktion av 𝜃. 

 
För beräkningarna med insatta värden, se bilaga 6. 
 
 
Ekvation 3: Motståndskoefficienten. 
Den ekvation som används för att beräkna motståndskoefficienten är: 
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𝐶𝐷𝑊 = 𝐶𝐷0 +
𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊
 (8) 

 

𝐶𝐷𝑖𝑤 =
𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊
 (9) 

 
 

 
Figur 18: Motståndskoefficienten som funktion av 𝜃. 

 
För beräkningar med insatta värden, se bilaga 7. 
 
Ekvation 4: Totala motståndet. 
Den ekvation som används för att beräkna det totala motståndet är: 
 

𝐷𝑊 = 𝑞∞ℎ
∙ 𝑆𝑊 ∙ 𝐶𝐷𝑊  (10) 
 

= 
 

𝐷𝑊 =
𝜌ℎ ∙ 𝑉

2

2
∙ 𝑆𝑊 ∙ (𝐶𝐷0 +

𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊
) (11) 
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Figur 19: Totala motståndet som funktion av 𝜃. 

 
För beräkningar med insatta värden, se bilaga 8. 
 
Ekvation 5: Förhållandet mellan lyftkraft och motstånd. 
Den ekvation som används för att beräkna förhållandet mellan lyftkraften och motståndet är: 
 

𝐶𝐿𝑊
𝐶𝐷𝑊

=
𝐶𝐿𝑊(𝛼𝑊)

𝐶𝐷0 +
𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊

 (12)
 

 
 

 
Figur 20: Lift-to-Drag som funktion av 𝜃. 

 
För beräkning med insatt värde, se bilaga 9. 
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Kontroll att:  
𝐶𝐿𝑊

𝐶𝐷𝑊
=

𝐿𝑊

𝐷𝑊
 faktiskt stämmer, se bilaga 10. 

 
För att avgöra ifall rörliga winglets kan utgöra en förbättring behöver förhållandet mellan lyftkraft 

och motstånd (
𝐿𝑊

𝐷𝑊
) jämföras mot andra värden på 𝛼𝑊. 

Följande graf representerar (
𝐿𝑊

𝐷𝑊
) vid 𝛼 = 10°, 𝛼 = 5° och 𝛼 = 3°: 

 
Figur 21: Jämförelse av Lift-to-Drag vid olika αW. 

 
För en komplett beräkning och redovisning gällande 𝛼 = 5°, se appendix A. 
För en komplett beräkning och redovisning gällande 𝛼 = 3°, se appendix B 

7.2 Mekaniska krafterna: 
För att de mekaniska krafterna ska återspegla de aerodynamiska krafterna så kommer det redovisas 

genom att de mekaniska krafterna utgår från samma förutsättning och höjd.  

På grund av att wingletsen kommer hållas i en fast punkt med variabla vinklar, 𝜃 så betyder det att 

medurs momentet är ekvivalent med motursmomentet. För att se på momenten som wingletsen 

tillför på vingen kommer därför moturs momentet att redovisas för enkelhets skull. 

 

För att beräkna momentet som lyftkraften på wingletsen, 𝐿𝑊, ger runt skärningspunkten där vinge 

och winglets möts används följande formel: 

 

𝑀𝑂 = 𝐹 ∙
𝑏

2
 (13) 

 

F är lyftkraftens komponent vinkelrät wingletytan. Med ytans normal som �̂�𝑊 fås: 
 

𝐹 = (�̅�𝑊 ∙ �̂�𝑊) = 𝐿𝑊𝑛
(14) 
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𝑏

2
 är hävarmen d.v.s. det vinkelräta avståndet från axeln mellan vinge och winglets ut till lyftkraftens 

angreppspunkt i wingletytans mittpunkt. 
Se bilaga 11. 
Ur ekvation (14) fås slutligen ekvation (15): 

 

𝑀𝑂 =
𝑏

2
∙ 𝐿𝑊 ∙ √(sin 𝜃)2 + (cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2  (15) 

 
För härledningen från (14)(15), se bilaga 12. 
 
Slutligen fås följande graf när respektive funktion för de olika höjderna plottas in: 

 

 
Figur 22: Momentkrafterna vid de olika höjderna. 

 
För beräkningarna, se bilaga 13. 

Övriga komponenter av �̅�𝑊 ligger i wingletytan och ger inget bidrag till momentet runt axeln. 
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Diskussion 

8.1 Metod 
Metoden för denna avhandling är baserad på egna beräkningar för bedömningen av potentialen. 
Eftersom det inte finns några ”restriktioner” kring hur beräkningarna ska utföras valdes en metod 
som ansågs lämpligast. Metoden valdes med anledning av den kunskap som erhållit från tidigare 
kurser inom flygingenjörsprogrammet (Mekanik I och Aerodynamik och flygmekanik). Självklart finns 
det både för- och nackdelar med detta. 
Fördelen är att viss kunskap gällande beräkningar redan fanns. Det var inte nödvändigt att lägga ner 
tid på att lära sig och förstå okända verktyg och program som CAD och CFD. Andra saker kunde 
därför prioriteras och tidsåtgången effektiviserades. 
Nackdelen med den valda metoden är dock att beräkningarna kan framstå som väldig vag i grunden 
gentemot de beräkningar och simulering som kan göras i CAD och CFD. Med verktyg som dessa fås 
mer information som kommer från mer avancerade beräkningar. Detta är dels orsaken till varför 
både CAD och CFD används inom bl.a. flygindustrin.  
När man är bekant med programmen går processerna att både designa och testa en modell väldigt 
snabbt, samt att det är kostnadseffektivt (tidsmässigt och materialmässigt). 
En annan nackdel med den valda metoden är att beräkningarna lätt kan bli fel. Fel som uppstår av 
den mänskliga faktorn. Detta undviks i de ovannämnda verktygen i och med att det är ”datorn” eller 
programmet som utför beräkningarna. 
För att undvika problem och fel orsakade av den mänskliga faktorn har beräkningarna och resultatet 
granskats noga och dubbelkollats ett antal gånger. Resultatet som arbetet kommer fram till bör 
därför bli densamma vid ett användande av CAD eller CFD.  

8.2 Resultatet 
Av resultatet så framgår det att den optimala kantvinkeln på wingletsen ligger vid drygt 80° vid en 
anfallsvinkel på 10°. Det framgår även att den optimala kantvinkeln minskar vid minskad 
anfallsvinkel. Detta bevisar att wingletsen inte är optimerad för de olika flygfaserna utan enbart är 
avsedd för flygning i helhetssyn, något som betyder att rörliga wingletsen kan utgöra en 
förbättringspunkt och därmed är frågeställning 1 besvarad. Det förväntade resultatet av arbetet 
uppfylldes dock inte till fullo. Det förväntade resultatet var att kunna avgöra om rörliga winglets kan 
skära ner på flygbolagens ekonomi. Detta arbete uppnår delvis det förväntade resultatet. 
För att förklara det kort och enkelt, ja, rörliga winglets kan förbättras genom att man anpassar 
kantvinkel beroende på den flygprofil flygplanet har.  
Behöver man stiga snabbt (𝛼 = 10°), då är en kantvinkel på 80° bäst. Vill man inte stiga lika snabbt 
(𝛼 = 5°), kanske av passagerarskäl, då är en kantvinkel på ~70° bättre. 
Sedan om man ska hålla en flygnivå under climb av något skäl (𝛼 = 3°), då är en kantvinkel på     
55 − 60° bäst. Det senare exemplet liknar något som skulle kunna representera flygning i cruise-
fasen. 
Detta betyder att man kan hålla det inducerande motståndet så lågt som möjligt vilket skapar 
bränslebesparingen. Med minskat inducerat motstånd kan man eventuellt dra ner på motorernas 
dragkraft vilket medför att motorerna drar mindre bränsle. Denna bränslebesparing är det som skär 
ner på flygbolagens ekonomi. Dock får man inte glömma att den ökade vikten av rörliga winglets 
medför en ökad bränsleförbrukning. Enligt Tommy Nygren2 så ökar bränsleförbrukningen 1% vid en 
viktökning på 1000kg. Observera att detta inte är vetenskaplig fakta utan mer en estimering kring 

                                                           
2 Fördetta mekaniker/tekniker, ingenjör, konsult, lärare och innehavare av diverse utbildningar med drygt 40 
års erfarenhet inom flygindustrin. Numera pensionerad. 
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området som bränsleökningen väntas ligga kring för ett stort passagerarflygplan med tomvikt på 
cirka 100 000kg. För mindre flygplan kan fallet se annorlunda ut men detta exempel gavs med syfte 
att påpeka konsekvenserna av en viktökning. 
Det är här dilemmat är, uppnår arbetet det förväntade resultatet eller inte. I och med att detta 
arbete inte tittar på viktökningen som fås med rörliga winglets så blir det svårt att bedöma ifall 
bränslebesparing från det minskande inducerande motståndet väger upp mot bränsleökningen från 
den ökade vikten. Sedan får man inte glömma att flygsträckan också har en betydande roll i 
bränslebesparingen. Ju längre sträcka ett flygplan flyger desto större blir konsekvenserna av vikten. 
Hur pass stor bränslebesparing man få via rörliga winglets låts därmed vara osagt men att det finns 
en förbättringspunkt är det ingen tvekan om.  
 
För att koppla kantvinklarna från detta arbete till verkligheten kan man se likheter gällande 
kantvinklar på dagens flygplan. På en av SAS:s 737:or kan man se att kantvinkeln är fixt på drygt  
70 − 75° (ögonmått). Se figurer 23 & 24. 
 

  
Figur 23: Kantvinkel på en av SAS:s 737:or. 

 

 
Figur 24: Kantvinkel på en av SAS:s 737:or. 
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Viktigt att påpeka i resultatet är att endast ett flygförhållande har betraktats. I den verkliga världen 
så att säga är exempelvis flygplans hastigheten ständigt varierande. I det flygförhållande som använts 
har hastigheten varit satt till 180m/s och höjden 0m, 3000, 6000m och 9000m. Detta gjordes för att 
påvisa trenden mellan olika höjder.  
Observera att en hastighet på 180m/s vid havsnivå (take-off) är orimligt. Hastigheten under take-off 
skulle snarare ligga kring området 70m/s. 
Dessutom lär man ha i åtanke att de aerodynamiska- och mekaniska krafterna är baserad enbart på 
wingletsen. Över hela vingen blir resultatet annorlunda. Orsakerna till detta är att beräkningarna inte 
tar hänsyn till formmotståndet och det s.k. intersektionsmotstånd som skapas i intersektionspunkten 
mellan vinge och winglets. Intersektionsmotståndet kan dock minimeras med konceptet ”blended 
winglets” då man får en slätare övergång mellan vinge och winglets som minskar det bildande 
intersektionsmotståndet. 
När man analyserar resultatet får man därför ta resultatet med en nypa salt. För ytterligare säkerhet i 
resultatet och påvisning i en mer verklig situation krävs tester i vindtunnlar med modeller. Något som 
medför mer avancerade beräkningar. 
 
Resultatet som arbetet har kommit fram till visar även att det totalamotståndet är som högst vid 
havsnivå. Desto högre upp man kommer desto lägre blir motståndet. Detta kan man även resonera 
sig till, luftens densitet minskar ju högre upp man kommer. Med en mindre täthet följer ett mindre 
motstånd. 
Tittar man på grafen (figur 19) som visar det totala motståndet kan man även dra slutsatsen att 
rörliga winglets kan minska flygbullret vid flygplatser. Bullret kan kopplas till motståndet i det 
sammanhang att ett större motstånd medför mer turbulent luft. Vid take-off skulle man därför kunna 
fälla upp wingletsen till en kantvinkel på 90° för att hålla motståndet och därmed bullret så låg som 
möjligt. Dock är det enbart om buller är något som prioriteras högst, vilket inte är sannolikt. Men 
möjligheten att sänka bullret med hjälp av rörliga winglets finns. 
 
Utifrån resultatet kring den mekaniska kraften kan man se att den mekaniska kraften varierar 
beroende på vilken kantvinkel man har på wingletsen. Detta beror på att lyftkraften minskar ju mer 
kantvinkel på wingletsen ökar. Därmed kan vi se i ekvation (13) att momentet bör minska. Något 
väldigt intressant är hur den mekaniska kraften vid havsnivå varierar så kraftigt som 21000Nm mellan 
0° och 90° kantvinkel medans vid 9000m varierar den ”endast” 8500Nm mellan 0° och 90° 
kantvinkel. Den här mekaniska kraften kommer utan tvekan att påverka flygplansstrukturen. För att 
bättre förstå effekten av problemet behöver en undersökning fokuserad på just detta göras för att 
exempelvis avgöra hur vingbalken påverkas. Här finns ett område att utveckla för framtida arbeten. 
 
Viktigt att nämna är att resultatet som arbetet har kommit fram till inte kan appliceras och användas 
hur som helst. Resultatet är fixt till det flygförhållande som använts för arbetet. Med det nämnt 
skulle man även kunna titta på framtidens långdistansflygplan. Vi vet att dagens winglets är 
anpassade för flygning i helhetssyn, vi vet även att dagens winglet förekommer mest på 
långdistansflygplan. Det betyder att om konceptet rörlig winglets blir en vardag på framtidens 
kortdistansflygplan så finns det inget som stoppar konceptet från att dyka upp på framtidens 
långdistansflygplan. Långdistansflygplanen som befinner sig en längre tid på marschhöjd har 
wingletsen på sin specifika kantvinkel, men med rörliga winglets kan man även här optimera 
långdistansflygplanen beroende på dess flygprofil under take-off, climb och landing. 

8.3 Varför rörliga winglets 
Utifrån lyftkraftsgrafen kan det även vara intressant att fundera ifall man ska satsa på att ta in fler 
passagerare. Med en ökad lyftkraft så kan man antingen ta in fler passagerare ifall det är möjligt att 
sätta in fler säten i flygplanet (designbegränsning).  



30 
 

Alternativt kan det även vara intressant om man kan stiga snabbare med hjälp av den extra 
lyftkraften. Dock kanske det är inte nödvändigt ifall man kan optimerar wingletsen beroende på vad 
som krävs av flygplanet i just den stunden. 
Hur som helst kommer rörliga winglets att bidra med både för- och nackdelar. 
 
Typiska fördelar som winglets tillför är bland annat [21]: 

- Bränslebesparingar 
- Utökad räckvidd 
- Förbättrad take-off prestation 
- Minskat utsläpp 
- Minskat buller 
- Högre cruise-höjd 
- Lägre landnings- och navigeringsavgifter 

 
Typiska nackdelar är bland annat: 

- Ökad vikt 
- Ökad påfrestning på flygplanskropp 
- Eventuella komplikationer vid gaten p.g.a. ökat vingspann 

 
Dessa är några för- och nackdelar med dagens winglets som är en fast konstruktion. För rörliga 
winglets kan man då spekulera huruvida det stämmer eller inte.  
Utifrån ett logiskt tankesätt bör fördelarna stämma eftersom wingletsen nu kan vara optimerad 
under flygningen. Nackdelarna bör även stämma till viss del. Eftersom wingletsen är rörliga så 
betyder det att de kommer bestå av fler delar och komponenter vilket gör att vikten kommer öka 
ännu mer. På grund av den ökade viktökningen blir även påfrestningen större på flygplanskroppen. 
Dock kan man förebygga eventuella komplikationer som kan uppstå från flygplanets vingspann.  
På senare tid har flygplan blivit allt större och större, i och med detta har flygplansvingarna fått en 
större vingspann. Om detta fortsätter så kommer flygplanshangarerna behövas modifieras för att 
kunna få in flygplanen genom hangarportarna. Frågan är, när är ett flygplans vingspann för stort? 
Enligt Dr. Jan Roskam i hans bok Airplane Design Part III [22] rör det sig om 2 faktorer: 

• Breddbegränsning på hangarer 

• Breddbegränsning på gaterna  
 
Med rörlig winglets kan man på ett sätt säkra framtidens hangarer från att behöva modifieras, i och 
med att man simpelt fäller upp wingletsen på flygplanet så minskar flygplanets vingspann och 
flygplanet kommer lättare in igenom hangarporten. Kostnaderna för modifiering av gaterna är också 
något man måste ta hänsyn till. Blir modifiering-kostnaderna på hangarerna för stora kan det bli 
nödvändigt att utrusta flygplanen med dagens winglets (fast konstruktion) för att minska flygplanets 
vingspann samtidigt som man bibehåller flygegenskaperna. I framtiden kan det dock hända att 
dagens winglets inte räcker till och då lär man börja titta närmare på rörliga winglets. I dagsläget kan 
vi se att vägen mot rörliga winglets kommer allt närmare. På den nyare Boeing 777X serien (B777-8 & 
B777-9) kommer flygplanen ha möjligheten att fälla upp vingspetsen. Detta gör att flygplanen blir 
mer kompatibla med flygplatser runtom i världen. Dessutom blir flygplanens vingspann effektivare av 
den förlängda vingbredden samt att stora besparingar i bränsle kan göras. [23] 

Genom att fälla wingletsen upp eller ned kan man även ta itu med 3 problem på en och samma gång. 
Dels löser man problemet med begränsningarna vid gaten och eventuella hangarkomplikationer, 
men man löser även problemet som fås enligt ICAO Code C.  
Beroende på om ett flygplan får använda en specifik flygplats eller inte så talar denna kod om det. 
Just för denna kod som bland annat reglerar 737-serierna så får flygplanets vingspann inte överstiga 
36m. [24] Dock skulle man kunna gå runt detta. Har man exempelvis en större vingspann än 36m så 
kan man enkelt fälla upp wingletsen när man landat för att minska flygplanets vingspann. Tittar man 
på 737-serierna kan man se att dess vingspann är strax under 36m av just den anledningen. [25] 
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Potentialen för rörliga winglets för framtidens kortdistansflygplan ser ännu ljusare ut när man tar en 
stund och tänker på hur många flygningar som görs varje dag (flight cycles). Kortdistansflygplan 
hinner fler flygningar under en dag gentemot vad ett långdistansflygplan gör.  
I och med detta finns det stora mängder besparingar som man kan göra i bränsle om wingletsen 
alltid är optimerade.  
Detta skulle även kunna vara något för långdistansflygplan beroende på hur effektivt systemet blir 
men eftersom arbetet fokuserar på kortdistansflygplan så kommer arbetet inte titta på potentialen 
för långdistansflygplan. 

8.4 Andra aspekter 
Självfallet finns det andra aspekter som just detta arbete inte tittar närmare kring. Nedan nämner jag 
ett par andra aspekter kortsagt. 
 

8.4.1 Underhåll 
Med rörliga winglets kommer kostnaderna för underhåll potentiellt ökas i och med att risken för fel 
ökar med rörliga delar. Dessutom blir underhållet mer komplicerat ifall något skulle gå fel samt att 
man behöver ta fram nya underhållsplaner och rutiner för modifieringen.  
Exempelvis kanske man behöver plocka isär större delen av vingen för att ersätta en mindre 
underliggande komponent. Detta ökar marktiden vilket gör att flygplanet inte är i luften och tjänar in 
pengar. 
 

8.4.2 Vikt 
Vikten för rörliga winglets kommer även öka, förutsatt att inga nya material och tekniker upptäcks 
som kan sänka materialvikten utan att äventyra säkerheten. Rörliga winglets kommer kräva någon 
typ av anordning som klarar av att fälla ner och fälla upp wingletsen oavsett om flygplanet står på 
marken eller flyger i luften. Denna anordning blir även ett designproblem beroende på vart 
anordningen placeras. Placeras den i flygplanskroppen så kommer det behövas ledningar eller 
liknande för att kunna leverera kraft till exempelvis en aktuator för att fälla upp/ner wingletsen.  
Dessutom får man även tänka på att beroende av flygplanets vingbredd så blir ledningarna olika 
långa vilket eventuellt leder till att mer vikt tillförs. 
Skulle man däremot placera anordning nästintill vingtippen blir problemet den mekaniska kraften 
(momentet kring intersektionen mellan vinge och winglets). Vridmomentet på flygplanskroppen blir 
större i detta fall vilket kan resultera i att förstärkningar på flygplanskroppen/vingen blir nödvändigt. 
 

8.4.3 Miljö 
Hur påverkas miljön av rörliga winglets. Finns det några fördelar och nackdelar? 
Det som man skulle kunna titta på är vilka material som skulle kunna användas till denna applikation, 
hur processen går till för att ta fram materialen och hur utsläppen ser ut under denna process. 
Sedan kan man även titta på hur miljön påverkas när man applicerat rörliga winglets. Hypotetiskt bör 
utsläppen från flygplan med rörlig winglets minska. Eftersom wingletsen alltid är optimerad under 
flygning så håll det inducerande motståndet lågt vilket bör leda till att man inte behöver ”pressa” 
motorerna lika hårt. Man kan alltså dra ner på ”Thrust” vilket ger en mindre bränsleförbränning 
något som i sin tur leder till minskat utsläpp. Enligt ”Conceptual adaptive wing-tip design for 
pollution reductions” [13] kan man med en besparing av ungefär 4000kg bränsle spara upp till 12600kg 
koldioxidutsläpp (CO2). 
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8.4.4 Lift-to-Drag 
Detta arbete har enbart tittat på L/D på wingletsen. Det betyder att en utökning och ett 
fortsättningsarbete kan göras baserad på denna rapport. Det som skulle kunna göras är att man tittar 
på L/D på hela vingen. Generellt när man pratar om L/D så pratar man om hur effektiv en 
flygplansvinge är. Observera att L/D i denna rapport inte är hela vingen utan endast på wingletsen. 
Därmed kan ett fortsättningsarbete titta närmare kring vad som är det optimala L/D på hela vingen.  
Det leder även till att de mekaniska krafterna ändras. Genom att titta på hela vingen blir 
vridmomentet större eftersom avståndet från momentpunkten (flygplanskroppen i detta fall) till 
lyftkraften blir större. 
 

8.4.5 Landning 
Vad ger bäst egenskap vid landning? Kanske är det bäst att ha wingletsen utfällda vid landning för att 
få ut störst lyftkraft? Med en större lyftkraft skulle flygplanen teoretiskt sätt kunna landa med lägre 
hastighet. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med detta?  
Genom att fälla ut wingletsen minskar man även drastiskt s.k. vingflutter som ger påfrestningar på 
vingstrukturen. På grund av cross-winds som kan förekomma vid landning så kan man underlätta 
landningen genom att simpelt fälla ut wingletsen till en kantvinkel på 0°. 
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Slutsats 

Med den riktning som dagens flygindustri har mot ekonomin och miljö är det bara en tidsfråga innan 
en stor framgång sker. Kombinationen mellan det historiskt ökande oljepriset och den höga 
belastningen på flygmotorerna under take-off och climb är något som resulterar i stora kostnader för 
flygbolagen. Frågan är, kan man skära ner på dessa kostnader?  
Syftet med denna rapport har därmed varit att bedöma potentialen av rörliga winglets på framtidens 
kortdistansflygplan utifrån den aerodynamiska- och mekaniska kraften på wingletsen under take-off 
och climb.  
Genom att analysera följande två frågeställningar; 
 

1. Kan anpassningsbara winglets leda till en förbättring? 
2. Hur ser krafterna (mekaniska och aerodynamiska) ut på wingletsen vid förbättring? 

 
har det varit möjligt att fördjupa sig i området utan att tappa fokus på målet. Det finns mycket att 
kvar att göra vilket skapar en begränsning på arbetet. Med frågeställningar och avgränsningar 
underlättas arbetet då man inte behöver fördjupa sig inom alla olika faktorer som påverkar 
potentialen, något som skulle ta en mycket längre tid än den satta tidsplanen för detta arbete.  
Rapporten har skrivits på ett sätt som ger läsaren en översiktlig grund kring konceptet som arbetet 
behandlar, kan rörliga winglets bli en vardaglig syn i framtidens flygindustri? 
 
Av de fördelar, nackdelar, nulägesanalys och de beräknade krafter och moment, så går det att 
fastställa att potentialen för rörliga winglets på framtidens kortdistansflygplan finns närvarande.  
Utifrån den aerodynamiska- och mekaniska kraften visas en trend där den optimala L/D för 
wingletsen varierar beroende på flygplanets flygtillstånd. Med en ökad anfallsvinkel, fås en optimal 
L/D vid högre kantvinkel.  
Med följande anfallsvinklar 𝛼 = 10°, 𝛼 = 5° och 𝛼 = 3° fås en optimal L/D vid 80°, ~70° och 55 −
60°.  
För att sätta dessa värden i ett sammanhang och lättare begripa sifforna kan man exempelvis se på 
en av SAS:s 737:or som har en fast kantvinkel på 70 − 75° (ögonmått). Detta betyder att dagens 
winglet som är av fastkonstruktion inte alltid är optimal under flygningen och att konceptet rörlig 
winglets kan utgöra en förbättringspunkt. Dock får man inte glömma att det även finns andra 
faktorer som påverkar potentialen, faktorer som arbetet inte går in på vilket är vikten, kostnaden och 
systemet för det nya konceptet. Eftersom detta arbete enbart fokuserar kring den aerodynamiska- 
och mekaniska kraften så kan man utifrån detta perspektiv kombinerat med de fördelar som fås 
bedöma potentialen av rörliga winglets som stor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Framtida arbeten 

Eftersom konceptet med rörliga winglet är relativt nytt och inte finns applicerat på något flygplan 
idag, så finns det mycket arbete som kan göras. På grund av det rörliga konceptet finns det mycket 
som kan gå fel, men samtidigt finns det mycket att vinna. Det betyder att både riskerna och 
belöningarna är något som ett flygbolag måste väga upp. Vad anses acceptabelt. 
Hur som helst behöver konceptet undersökas grundligare före konceptet eventuellt kan tas i bruk, 
något som kan ta flertals år. Område har många aspekter man kan titta på och utveckla, detta arbete 
har enbart tittat på potentialen av rörliga winglets och baserat detta på den aerodynamiska- och 
mekaniska kraften vid ett bestämt flygförhållande.   
Exempel på framtida arbeten som kan göras diskuterades i diskussionen men för att nämna några, se 
nedan. 
 

10.1 Underhåll 
Alla flygplan behöver underhållas för att se till att flygplanens luftvärdighet är godkänd enligt 
antingen EASA eller FAA beroende på vart man har sin organisation. Hypotetiskt sätt kommer 
kostnaderna att öka för underhållet. Med konceptet rörliga winglets har man rörliga delar vilket 
medför att risken för fel ökar. Dessutom ökar komplexiteten i de fel som uppstår.  
Exempelvis kan fallet vara att man behöver plocka isär större delen av vingen för att ersätta en 
mindre underliggande komponent. Det resulterar i att marktiden fördröjs och man förlorar pengar i 
och med att flygplanet inte är i luften och tjänar pengar. 
 

10.2 Vikt 
Med rörlig winglets innebär det att fler komponenter och delar kommer vara närvarande gentemot 
dagens winglets av fast konstruktion, något som resulterar i att vikten ökar. Förutsatt att inget nytt 
lättviktsmaterial som håller samma säkerhet har upptäckts.  
Vad är konsekvenserna av viktökningen, är det något som kan anses acceptabelt för flygbolagen? 
Vart går gränsen för att det ska vara acceptabelt?  
Med ökad vikt så blir bränsleförbrukningen högre, samtidigt kan man göra en besparing i bränsle i 
och med att motståndet kan hållas så lågt som möjligt. När är det lönsamt för flygbolagen att bortse 
konsekvenserna för viktökningen gentemot den vinst man gör i bränslebesparing och vice versa? 
 

10.3 Miljö 
Inom flygindustrin lägger man mycket fokus på bl.a. miljöfrågor. För att konceptet med rörliga 
winglets ska bli en verklighet krävs mycket forskning och undersökningar, dels inom miljöfrågorna. 
Ett framtida arbete skulle kunna vara kring miljön.  
Hur påverkas utsläppen om ett flygplan använder sig av rörliga winglets? Sedan får man inte glömma, 
hur tas rörliga winglets fram, vilka material kommer användas och hur ser utsläppen ut under 
produktionen? 
 

10.4 Lift-to-Drag 
När man pratar om effektiviteten på en flygplansvinge kommer man oftast in på begreppet ”lift-to-
drag”. Lift-to-drag är precis vad det låter, det är lyftkraften i förhållande till motståndet. Det som 
skiljer detta arbete ifrån den universella förståelsen för lift-to-drag är dock att detta arbete enbart 
visat lift-to-drag för wingletsen. Det som återstår att göra som man kan utveckla från detta arbete är 
att titta på lift-to-drag på hela vingen, inkluderat rörliga winglets.  
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10.5 Landning 
Man kan titta närmare på hur landningen för ett flygplan med rörliga winglets ser ut. Hur ser 
inflygningsprofilen ut, hur ska wingletsen ställas om inför och under landningsfasen och framförallt 
vad är fördelarna och nackdelarna.  
En intressant frågeställning skulle kunna vara om wingletsen på något sätt kan hjälpa flygplanet att 
komma in med en lägre hastighet genom att man maximerar lyftkraften. Det skulle resultera i mindre 
däckslitage, något som kostar väldigt mycket pengar.  
 

10.6 Material 
Blir konceptet en verklighet behöver man bestämma sig för vilket typ av material som wingletsen ska 
bestå av. Därmed kan man titta närmare och jämföra olika material mot varandra. Exempelvis kan 
man jämföra fördelar, nackdelar, prisskillnad, tillgång på råvaran (materialet), vart etablering av 
produktion kan ske, vikt och så vidare. Kanske kan man till och med jämföra eventuella nyupptäckta 
material som kan införas i flygbranschen. Ett bra exempel på detta är glasfiber. I dagsläget kan vi se 
allt mer och mer att delar av flygplanen ersätts med glasfiber, något som är billigare än kolfiber men 
som samtidigt är tyngre. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

 

Bilaga 2 (Ej skalenliga) 
                      
                                        Anfallsvinkel 𝛼𝑊 
 
 
                                                                                    𝛼                       𝑉∞ 
 
                                   𝛽 
 
 
                          Twist hos vingen 
                                                         
                          15°           𝛼          Längst in vid vingrot, 𝛼 = 15° vid stigning oavsett 𝛽 (flight path angle)           
                          10°  
                                                                       𝛼 nära stall 
 
 
 
 
 
 
 
                          𝛼 = 10°                                Winglet 
  
                                   𝜃                               𝛼𝑊 = sin−1(cos 𝜃 ∙  sin 𝛼) 
 
                                                                     𝛼𝑊 < 𝛼 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
     𝐶𝐿𝑊                                                              𝛼𝑊 

                                                                   𝛼 
 
 
 
 
                                                  𝛼𝑊                                                     𝜃 
                                                                       0                          90° 
 
 
                        𝐿 
                                 𝐿𝑊                         Om 𝜃 ökas, 
                                                                så minskas 𝛼𝑊 
                                                  𝜃           så minskas 𝐶𝐿𝑊 

                                                                och 𝐿𝑊 minskas 
 
 
 
                       Vanlig vinge 
                                                                                       𝑉∞ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               𝐶𝐿 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  Beror av downwash 
                                                                                                                                                  ändlig vinge 
 
 
                                                                                                𝛼 
 
 

                   𝐿 =  𝑞∞ ∙ 𝑆 ∙  𝐶𝐿                                                                                 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0 +
𝐶𝐿
2

𝜋𝑒𝐴𝑅
 

 
                                                                                                                                 Dragpolar 
                           
                      𝐿                  𝐿𝑊                                                                           𝐷 = 𝑞∞ ∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝐷 
                                                                                                                           vill vi ha liten 
               𝛼 
 
                                                      𝜃 
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                  Winglet 
                                                                    𝛼𝑊 = sin−1(cos 𝜃 ∙ sin 𝛼) 
                                                                  
𝐶𝐿𝑊                                                             𝐿𝑊 = 𝑞∞ ∙ 𝑆𝑊 ∙ 𝐶𝐿𝑊 

 
 

                                                                    𝐶𝐷𝑊 = 𝐶𝐷0 +
𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊
 

                                                                     
                           𝛼𝑊                                   𝐴𝑅𝑊: Winglet aspect ratio 
                           
 
                                                                                         𝐿𝑊 
                                                          𝐿                                        𝜃 
 
                                                                                                                    𝑆𝑊 
 
                                                                                                             𝜃 
                      
                                             𝑆                            𝛼 
 
 
 
 
                          Lyftkraft 
 
                          𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿 + 𝐿𝑊 ∙ cos𝜃 
 
                          𝐿 = 𝑞∞ ∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝐿 
 
                          𝐿𝑊 = 𝑞∞ ∙ 𝑆𝑊 ∙ 𝐶𝐿𝑊 

 
                          Luftmotstånd 
 

                          Winglet (ändlig)        𝐶𝐷𝑊 = 𝐶𝐷0 +
𝐶𝐿𝑊
2

𝜋𝑒𝐴𝑅𝑊
 

 
                          𝐷𝑊 = 𝑞∞ ∙ 𝑆𝑊 ∙ 𝐶𝐷𝑊  

 
 
                           Härledning                                                                                          
                                                                              �̂�                                𝛼    V∞ 
                           Huvudvinge                                 
                                                                             𝛽 
                                                                                   𝑥 
 
 
                                                       (�̂� ∙  𝑥) = cos𝛽 
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                                                                                                                                          �̂� 
                                                          𝛼 + 𝛽 = 90° 
                                                                                                                                           𝛽 
                                 (�̂� ∙  𝑥) = cos(90° − 𝛼)                                                     𝑥 
                                                                                                                                      𝛼 
                                                                                                                                              𝛼 
                                                                                                                                                                                 𝑉∞ 
 
                                   Winglet 
 
 
                           �̂�                     �̂�𝑊 
                      𝛼                              
                      
 
                                                              𝜃 
 
 
                                   �̂� 
           �̂�𝑊 
 
                               𝜃                  (�̂� ∙  �̂�𝑊) = cos 𝜃 
                             
 
 
 
 
 
            Stilla vinge 
 
                                                                                Låt först 𝛼 = 0 
                        𝑧                                                      normaler till vingarna          
                                                                                                                                              𝑧 
 
                                                �̂�𝑊                                                                                   �̂�       �̂�𝑊       
                                                         𝜃 
                                                                                                                                                                      𝜃 
                                                                                                                                                                                 𝑦 
 
 𝑥         𝑉∞                                                           𝑦                                            𝑥 
 
                                                𝑉∞ 
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             Före vridning 
 
              
              �̂�𝑊              𝑧 
 

                            𝜃   �̅�                          �̂�𝑊 = �̅� + �̅� = (0, 0, cos𝜃) ∙ (0, − sin 𝜃,  0) 
 
 

                �̅�                                 𝑦 
 
 
           𝑥                                                    Nu ändras 𝛼 
              
                                                                  Både �̂� och �̂�𝑊 vrids 𝛼 grader runt y-axeln. 

                                                                  �̅� ändras inte (den ligger längs y-axeln) 
                                                                  �̅� ändras (längden ändras inte)  
 
 
 
                                             𝑧 
 
                             �̅�′             �̅�                 �̅�′ = |�̅�| ∙ (sin𝛼,  0, cos 𝛼) 
                                      𝛼                          
                                                                 För �̂�𝑊 betyder det med 𝛼 ≠ 0 
 

         𝑥                                                      �̂�𝑊 = �̅�′ + �̅� 
                                         𝑦 
 
 

|�̅�| = |(0, 0, cos𝜃)| = cos 𝜃 
                                                                                               𝜃 ∈ [0, 90°] 
 
                                                                  �̅�′ = (cos 𝜃 ∙ sin 𝛼, 0, cos 𝜃 ∙ cos𝛼) 
 

                                                                  �̅� = (0, sin 𝜃 , 0) 
 

                                                                  �̂�𝑊 = �̅�′ + �̅� = (cos𝜃 ∙ sin𝛼 ,− sin𝜃 , cos 𝜃 ∙ cos 𝛼) 
 
 
Vinkel mot luftströmmen 𝑥 
 
                                               �̂�𝑊                       
                                                                                                𝛼𝑊 + 𝛽𝑊 = 90° 
 
                                            𝑥       𝛽𝑊                                     𝛽𝑊 = 90° − 𝛼𝑊 
                𝑉∞ 
                                               𝛼𝑊 
                                                              𝛼𝑊                                          
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                                (�̂�𝑊 ∙ 𝑥) = cos𝛽𝑊 
 
                                (cos 𝜃 ∙ sin 𝛼, − sin 𝜃, cos 𝜃 ∙ cos𝛼) ∙ (1, 0, 0) = cos𝛽𝑊 
 
                                cos 𝜃 ∙ sin 𝛼 = cos𝛽𝑊 
 
                                cos 𝜃 ∙ sin 𝛼 = cos(90° − 𝛼𝑊) 
 
                                Men cos(90° − 𝛼𝑊) = cos90° ∙ cos𝛼𝑊 + sin90° ∙ sin 𝛼𝑊 = sin𝛼𝑊 
 
                                                                                0                                1 
 
                                 sin𝛼𝑊 = cos 𝜃 ∙ sin 𝛼 
 
 
 
 
 
 
                                Kontroll I 
 
                                |�̂�𝑊| = 1                                 
  
                               |(cos 𝜃 ∙ sin𝛼,− sin𝜃, cos 𝜃 ∙ cos𝛼)| = 
 

                               = √(cos 𝜃)2 ∙ (sin 𝛼)2 + (sin𝛼)2 + (cos 𝜃)2 ∙ (cos𝛼)2 = 
 

                               = √(cos 𝜃)2 ∙ ((sin 𝛼)2 +(cos𝛼)2) + (sin 𝜃)2 = 
 
                                                                           1 
 

                               = √(cos 𝜃)2 + (sin𝜃)2 = 1 
 
                                                      1                                  Stämmer 
 
 
                                Kontroll II 
 
                                𝜃 = 0°  𝛼𝑊 = sin−1 (cos(0) ∙ sin𝛼) = 𝛼 
 
 
                                                                                              𝜃 = 0° 
 
                                                                                              Stämmer 
 
 
 
                                𝜃 = 90°  𝛼𝑊 = sin−1 (cos 90 ∙ sin𝛼) = sin−1(0) = 0 
 
                                Ingen anfallsvinkel för winglet vid 𝜃 = 90° 

𝛼𝑊 = sin−1(cos 𝜃 ∙ sin𝛼) 
                                 
anfallsvinkeln klar 
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                                                                                                         𝜃 = 90° 
 
                                                                                                         Stämmer 
 
 
 
 
 
                                 Vingprofil ger 𝐶𝐿(𝛼) för både vinge och winglet 
 
 
                        𝐶𝐿(𝛼)                                                                                          Data från ”Boeing 737                                    
                                                                                                                             Outboard Airfoil”. [2] 

                                                                                                                              
 
                0.65 
                    
                   
                                            𝑎                         0.65 
                                     1                                       
                                                                             𝛼° 
                  −1°                           −5°                                   
                                                                                      

                                     6°           
 
 

                                 Lutning 𝑎 =
0.65

6
≈ 0.11 

 
                                 𝐶𝐿(𝛼) = 0.11(𝛼 + 1)                                       Samma form 
                                                                                                               på vinge och 
                                 𝐶𝐿𝑊(𝛼𝑊) = 0.11(𝛼𝑊 + 1)                             winglet 

 
 
 
 
                                  Vektorn �̅�𝑊 
 
�̅�𝑊 vinkelrät luftström i 𝑥-led  (�̅�𝑊 ∙ 𝑥) = 0 (  ) 
 
                                                  �̅�𝑊 
                                        �̂�𝑊                                                �̅�𝑊 i planet 𝑥 och �̂�𝑊 (normal mot winglet) 
 
                                                                                             �̅�𝑊 = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 ∙ �̂�𝑊 
 
 
                 𝑥 
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        ( ) (�̅�𝑊 ∙ 𝑥) = 0 = 𝑎 + 𝑏(�̂�𝑊 ∙ 𝑥) 
 
              med �̂�𝑊 = (cos 𝜃 ∙ sin𝛼 ,− sin𝜃 , cos 𝜃 ∙ cos 𝛼) fås 𝑎 + 𝑏 ∙ cos 𝜃 ∙ sin 𝛼 = 0 
 
              𝑎 = −𝑏 ∙ cos 𝜃 ∙ sin 𝛼 
 
 
              �̅�𝑊 = −𝑏 ∙ cos 𝜃 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝑥 + 𝑏 ∙ cos 𝜃 ∙ sin𝛼 ∙ 𝑥 − 𝑏 ∙ sin𝜃 ∙ �̂� + 𝑏 ∙ cos𝜃 ∙ cos 𝛼 ∙ �̂� = 
 
                     = 𝑏 ∙ (0, − sin 𝜃 , cos 𝜃 ∙ cos 𝛼) 
 
 
 
              Längden 𝐿𝑊 känd = 𝑞∞ ∙ 𝑆𝑊 ∙ 𝐶𝐿𝑊 

 
𝐿𝑊 = |𝑏 ∙ (0, − sin 𝜃, cos 𝜃 ∙ cos𝛼)| 

 

       = 𝑏 ∙ √(sin 𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2 
 

𝑏 =
𝐿𝑊

√(sin 𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2
 

 
 
 

�̅�𝑊 = 𝐿𝑊 ∙
(0, − sin 𝜃,  cos 𝜃 ∙ cos𝛼)

√(sin𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos𝛼)2
 

 

𝐿𝑊𝑍
= 𝐿𝑊 ∙

cos𝜃 ∙ cos 𝛼

√(sin𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos𝛼)2
 

 
Kontroll 

 

|�̅�𝑊| = 𝐿𝑊 ∙
|(0, − sin 𝜃,  cos 𝜃 ∙ cos𝛼)|

√(sin𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos𝛼)2
 

 

= 𝐿𝑊 ∙
√(− sin 𝜃)2 + (cos𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2

√(sin𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2
= 𝐿𝑊 

 
 
 
 

Kontroll III 
 

Är �̅�𝑊′𝑠 vinkel mot �̂�𝑊 like med 𝛼𝑊? 
 

(
�̅�𝑊

𝐿𝑊
∙ �̂�𝑊) = cos 𝛾                           är 𝛾 = 𝛼𝑊 
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𝑉. 𝐿. =
((0,− sin𝜃, cos 𝜃 ∙ cos 𝛼) ∙ (cos 𝜃 ∙ sin 𝛼 ,− sin 𝜃 , cos𝜃 ∙ cos 𝛼))

√(sin 𝜃)2 +(cos𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2
 

 

         = √(sin𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2 = 𝐻. 𝐿 = cos𝛾 
 

𝛾 = 𝛼𝑊   Grafiskt bevisad i bilaga 3. 
 
 

Bilaga 3 
 

Ekvation 1: 
 

 

 

 
 

Ekvation 2: 
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Kontroll att respektive är densamma: 
Ekvation 3: 
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Bilaga 4 
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Boklitteratur [20]: 
McCORMICK, Barnes Warnock, 1926- 
Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics  
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Bilaga 5 
 

Ekvation 1.1: 

 

 

 

Bilaga 6 
 

Ekvation 2.1: 
 

 
 

Ekvation 2.2: 

 

 
 

Ekvation 2.3: 

 

 
 

Ekvation 2.4: 

 

 
 

Bilaga 7 
 

Ekvation 3.1a: 
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Ekvation 3.1b (Streckade linjen): 

 

 

 

 

Bilaga 8 
 

Ekvation 4.1: 
 

 

 
Ekvation 4.2: 

 

 

 
Ekvation 4.3: 

 



53 
 

 

 
Ekvation 4.4: 

 

 

 

Bilaga 9 
 

Ekvation 5.1: 
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Bilaga 10 
 

Kontrollekvation: 
 

 

OBS! Densiteten i denna kontrollekvation är räknat på höjden 3000m. Vid annan höjd motsvaras en 
annan densitet. Det spelar dock ingen roll vilken densitet man använder, det går att exempelvis 
använda densiteten vid 6000m och erhålla samma graf. Av enkelhetens skull kommer det därför inte 
att visas. 
 
Ekvationen ger följande graf vilket är en identisk graf: 
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Bilaga 11 (Ej skalenlig) 
 
 
                                                     𝑑𝐿𝑊𝑛

 

                                                                                                 𝑑𝑆 = 𝑐 𝑑𝑥 
                                                                         𝑑𝑆 
 
 
                                                                                              c 
                                                                                              
                                                         𝑥 
 
 
                                                                          𝑑𝑥 
                                                                𝑏 
                Axel 

                                           ↶
𝑀

 

 
 

𝑑𝐿𝑊𝑛
   Lyftkraftens komponent vinkelrät ytan 

             𝑑𝑠 är konstant över ytan 
 

𝑑𝐿𝑊𝑛
= 𝑞∞ ∙ 𝑑𝑠 ∙ 𝐶𝐿𝑊(𝛼𝑊) 

 
           = 𝑞∞ ∙ 𝐶𝐿𝑊 ∙ 𝐶 ∙ 𝑑𝑥  𝑁 

 
Momentbidrag runt axeln från 𝑑𝐿𝑊 med hävarm 
 

𝑑𝑀𝑎𝑥𝑒𝑙 = 𝑞∞ ∙ 𝐶𝐿𝑊 ∙ 𝐶 ∙ 𝑥 𝑑𝑥  𝑁𝑚 

 
Integrerat från 𝑥: 0  𝑏                           OBS! 𝑏 = 1.524𝑚 [18] 

 

𝑀𝑎𝑥𝑒𝑙 = 𝑞∞ ∙ 𝐶𝐿𝑊 ∙ 𝐶 ∙ ∫ 𝑥 𝑑𝑥

𝑏

0

= 

 

= 𝑞∞ ∙ 𝐶𝐿𝑊 ∙ 𝐶 ∙ [
𝑥2

2
]
𝑏

0
= 

 

= 𝑞∞ ∙ 𝐶𝐿𝑊 ∙ 𝐶 ∙
𝑏2

2
= 

 

= 𝐿𝑊𝑛
∙
𝑏

2
 

 

eftersom 𝐿𝑊 = ∫ 𝑑𝐿𝑊
𝑏

0
= 𝑞∞ ∙ 𝐶𝐿𝑊 ∙ 𝐶 ∙ ∫ 𝑑𝑥

𝑏

0
= 𝑞∞ ∙ 𝐶𝐿𝑊 ∙ 𝐶 ∙ 𝑏 
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Bilaga 12 (Ej skalenlig) 
 
           Momentet 
 
                                               �̅�𝑊 
 
 
                               �̂�𝑊                               Winglet 
 
 
 
 𝐿𝑊𝑛

= (�̂�𝑊 ∙ �̅�𝑊)                                               �̅�𝐿𝑊 = �̅�𝑊𝑛
∙ �̂�𝑊 

 

                                      
𝑏

2
                                                = (𝐿𝑊 ∙ �̂�𝑊) ∙ �̂�𝑊 

                                        
                  𝑛𝑎𝑥𝑒𝑙 
            
                             𝛼 
                                
 
 
 
 

𝑀 = (�̅�𝑊 ∙ �̂�𝑊) ∙
𝑏

2
 

 

(𝐿𝑊 ∙ �̂�𝑊) = 𝐿𝑊 ∙
(0, − sin𝜃,  cos𝜃 ∙ cos 𝛼)

√(sin 𝜃)2 +(cos 𝜃 ∙ cos𝛼)2
∙ (cos 𝜃 ∙ sin 𝛼 ,− sin 𝜃 , cos 𝜃 ∙ cos 𝛼) 

 

= 𝐿𝑊 ∙
(sin 𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2

√(sin𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2
= 

 

= 𝐿𝑊 ∙ √(sin𝜃)2 +(cos 𝜃)2 ∙ (cos 𝛼)2 
 

𝑀 =
𝑏

2
∙ 𝐿𝑊 ∙ √(sin 𝜃)2 +(cos𝜃)2 ∙ (cos𝛼)2 

 
där 𝐿𝑊 = 𝑞∞ ∙ 𝑆𝑊 ∙ 𝐶𝐿𝑊 
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Bilaga 13 
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Appendix A 
 
Ekvationer till följande grafer med 𝛼 = 5°: 
 
 

Lyftkraftskoefficienten 
 

Ekvation App. A. 1: 
 

𝛼𝑊 = sin−1(cos𝜃 ∙ sin𝛼) 
 

 

 

 
Lyftkraftkoefficient som funktion av θ. 
 
 

Lyftkraft 
 

Ekvation App. A. 2.1: 
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Ekvation App. A. 2.2: 
 

 
 

Ekvation App. A. 2.3: 
 

 
 

Ekvation App. A. 2.4: 
 

 
 

 
Lyftkraften som funktion av θ. 
 
 

Motståndskoefficienten 
 

Ekvation App. A. 3a: 
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Ekvation App.A. 3b (streckade linjen): 

 

 

 

 
Motståndskoefficienten som funktion av θ. 
 
 

Totala motståndet 
 

Ekvation App. A. 4.1: 
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Ekvation App. A. 4.2: 

 

 

 
Ekvation App. A. 4.3: 

 

 

 
Ekvation App. A. 4.4: 
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Totala motståndet som funktion av θ. 
 
 

Förhållandet mellan lyftkraft och motstånd 
 

Ekvation App. A. 5: 
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𝐶𝐿𝑊

𝐶𝐷𝑊
 som funktion av θ. 
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Appendix B 
 

Ekvationer till följande grafer med 𝛼 = 3°: 
 
 

Lyftkraftskoefficienten 
 

Ekvation App. B. 1: 
 

𝛼𝑊 = sin−1(cos𝜃 ∙ sin𝛼) 
 

 

 

 
Lyftkraftkoefficient som funktion av θ. 
 
 

Lyftkraft 
 

Ekvation App. B. 2.1: 
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Ekvation App. B. 2.2: 
 

 
 

Ekvation App. B. 2.3: 
 

 
 

Ekvation App. B. 2.4: 
 

 
 

 

 
Lyftkraften som funktion av θ. 
 
 

Motståndskoefficienten 
 

Ekvation App. B. 3a: 
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Ekvation App. B. 3b (streckade linjen): 

 

 

 

 
Motståndskoefficienten som funktion av θ. 
 
 

Totala motståndet 
 

Ekvation App. B. 4.1: 
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Ekvation App. B. 4.2: 

 

 

 
Ekvation App. B. 4.3: 

 

 

 
Ekvation App. B. 4.4: 
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Totala motståndet som funktion av θ. 
 
 

Förhållandet mellan lyftkraft och motstånd 
 

Ekvation App. B. 5: 
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𝐶𝐿𝑊

𝐶𝐷𝑊
 som funktion av θ. 

 
 

 
 


